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Fotografie znajdujące się w biuletynie (i wiele innych) znajdziecie w sieci

W następnym numerze Ryszard Filar i jego fajki.

Listopadowe spotkanie w Bydgoszczy

Nowy prezydent CIPC

Podczas obrad CIPCwybrano nowego
prezydenta międzynarodowej federacji
fajczarskiej. Alain’a Letulier (Francja) 
zastąpił dr Cor C. N. Crans (Holandia).

16 listopada 2013 roku odbędzie się kolejne spotkanie w Bydgoszczy.
Zaplanowano palenie w fajce glinianej i w debiutanckiej fajce Mateusza
Worobca.
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W dniach 12-14 października 2013
w Poznaniu odbył się 

 w wolnym paleniu
fajki. Gościnne progi poznańskiego
Hotelu Novotel odwiedziło blisko 300
fajczarzy i fajczarek z całego Świata
i kilkudziesięciu wystawców, którzy
prezentowali na swoich stoiskach
między innymi fajki, tytonie, cygara.

Puchar Świata
Drużyn Klubowych

W trakcie trwania imprezy, odbyły się kilku-
godzinne obrady CIPC, podczas których 
dr Cor C. N. Cransz Holandii (były sekretarz 
generalny CIPC), zastąpił na stanowisku 
prezydenta międzynarodowej federacj i 
fajczarskiej, Alain’a Letulier (Francja).

Odbyły się również bankiet, prelekcje o tematyce związanej z paleniem 
tytoniu, oczywiście konkurs drużyn klubowych i wycieczka po  Poznaniu 
dla naszych miłych zagranicznych gości.

(fot.archiwum)

Zdjęcia ze strony Kalumet
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Drużyna Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 wypadła doskonale,
zajmując miejsce 20 pośród 77 startujących drużyn. Czas KOKF2010
to 3:49:59, a poniżej wyniki poszczególnych zawodników:
Maciej Maciejewski (01:36:13), m.26  (czwarty wśród Polaków),
Roman Kalinowski (01:13:11), m.66,
Andrzej Augustyniak (01:00:35), m.108,
Jakub Balcerzak (00:54:11), m.137,
Sławomir Mielcarek (00:49:45), m.156.

Nasze zadowolone miny są najlepszym dowodem na to, że jesteśmy
zadowoleni z osiągniętego wyniku, jak również z faktu uczestnictwa
w tak świetnie zorganizowanej imprezie z międzynarodową obsadą.

(fot.archiwum)

Zdjęcia ze strony Kalumet
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Zwyci ęzcy klasyfikacji klubowej

Corsellini Pipa Club Firenze I1.  (Włochy) - 07:16:14 
(Alessandro Corsellini - 02:29:37, 
Aldo Martini - 02:24:54, 
Franco Bonarini - 02:21:43, 
Sergio Sergi - 01:09:25)

2.  (Włochy) - 06:23:29 
(Enzo Conia - 02:27:00, 
Gianfranco Ruscalla - 02:16:18, 
Ferdinando Cruciani - 01:40:11, 
Marco Neirotti - 01:23:20, 
Paolo Moccia - 00:19:05) 

Cerea Pipa Club I

(fot.archiwum)

(fot.archiwum)
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Zwyci ęzcy klasyfikacji indywidualnej

1. Hans Sonderman - 03:06:56 (Holandia - 
Dutch National Team Dordrecht I)

2. Martin Pedain - 02:35:43 (Republika Czeska - Dymka o.s. Prague I)
3. Alessandro Corsellini - 02:29:37 (Włochy Corsellini Pipa Club Firenze Firenze I)

3.  (Rosja) - 05:11:11 
(Alexey Maydanov - 01:55:10, 
Igor Svadkovsky - 01:54:41, 
Lev Vasilyev - 01:21:20, 
Alexey Shekhovtsov - 01:05:19)

St. Petersburg Pipe Club I

Najlepszą zawodniczką turnieju okazała się 
Erzsébet Sziber – Kisváros Pipaklub – 01:20:07

(fot.archiwum)

(fot.archiwum)

(fot.archiwum)
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Ryszard Kulpi ński
We wrześniu 1956 roku rozpoczyna naukę
w wytwórni Ludwika i Jana Walatów. Kiedy
w 1958 doszło do podziału firmy, Ryszard
Kulpiński pozostaje uczniem L.Walata,
a w listopadzie 1958 roku zdaje egzamin
czeladniczy. Firma rozpoczyna produkcję 
fajek z wrzośca na zasadzie produkcji
antyimportowej, czyli produkuje kilka kopii
fajek znanych firm, w zamian za to w firmie 
pozostaje trochę wrzośca, z którego można
było produkować własne modele. Do Polski
wraz z wrzoścem albańskim docierają też
fajki albańskie, są jednak tak słabej jakości, 
że polscy fajkarze muszą w ramach umów
uzdatniać te fajki przed wypuszczeniem
ich na rynek.

Od 1970 roku Ryszard Kulpiński stara się o możliwość otwarcia własnego
zakładu fajkarskiego, jednak dopiero w roku 1981 udało się zrealizować 
marzenia. Po śmierci L.Walata, jego uczniowie R.Kulpiński i R.Filar przez 
dwa lata pracowali wspólnie, lecz w 1983 roku ich drogi się rozeszły. Prace
R.Kulpińskiego - niekiedy misternie rzeźbione - zdobywały wiele nagród 
na wystawach rzemiosła artystycznego a sam twórca uzyskał tytuł Mistrza
Rzemiosła Artystycznego. 

http://www.fajki.przemysl.pl/
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Jak widać w R.Kulpińskim tkwi artystyczna dusza, tworzy fantazyjne autografy 
jak również fajki seryjne. 

Moja pierwsza fajka Kulpiński 107.
Zdjęcie - archiwum

(mm)

Zdjęcia zaczerpnięte ze strony producenta.

Fajki seryjne wykonywane są w dwóch 
odmianach: gładkie lub ryflowane (te drugie
mają zazwyczaj numer wyższy o 1 od
numeru fajki gładkiej). Na ustniku fajki
znajduje się duże “K” w okręgu.

 
 
 



Znane postaci i fajka

William Gallacher  (ur. 25 grudnia 1881, 
zm. 12 sierpnia1965), szkocki działacz 
związków zawodowych i komunista, 
współza łożycie l Komunistycznej  Partii  
W. Brytanii, deputowany do Izby Gmin. 
Był przeciwnikiem udziału Wielkiej Brytanii 
w I wojnie światowej.Dopiero w 1935 r. 
uzyskał mandat parlamentarny z okręgu 
West Fife. Gallacher utracił mie jsce 
w parlamencie w 1950 r. Był krytykiem 
zimnej wojny i Paktu Północnoatlantyckiego.

Benoît Frachon  (13.05.1893 - 01.08.1975)
francuski komunista, związkowiec, działacz 
ruchu oporu. Już Jako kilkunastolatek wstąpił
do partii komunistycznej, po wybuchu II Wojny
Światowej brał czynny udział w organizowaniu
ruchu oporu, jednak nigdy nie wziął udziału
w bezpośredniej walce. Przez cały czas swojej
działalności politycznej, reprezentował związki 
zawodowe robotników.

Andrew Jacobs  (22.02.1906 - 17.12.1992) 
był prawnikiem, sędzią i kongresmenem na 
jedną kadencję, w stanie  Indiana . Jego syn, 
Andrew Jacobs, Jr. też był kongresmenem.

8  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

Nakład własny MM

Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl

tel. 668-698-376
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